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Aniversariantes

Cosme Elias Silva, Weslayne Fernandes
e Maria das Dores Torres Santos

Mural
zz
Hoje, no restaurante e choperia Xama,
no Cidade Nobre, tem Especial Moda de
Viola. Com o ótimo instrumentista e cantor Bruno Caipira. Detalhes: 3824.6519.

Alerta no trânsito

Silva & D’Lippi

Elegante convite, com direito a capa
e tudo, dá conta do casamento de Sabrina Silva e Marzio D’Lippi. O matrimônio dos filhos de Glória Silveira e
Erailto Silva e de Sandra Maria e Marzio Azaro D’Lippi será dia 11 de outubro, às 20h15, na Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, no Cariru. Cumprimentos no Clube Morro do Pilar.

zz
A Rádio Itatiaia do Vale do Aço vai celebrar mais um aniversário. E a bela cantora Paula Fernandes deverá ser a estrela
da festa.
zz
Domingo tem diversas ações de cidadania no Shopping do Vale. A partir das
10h, em celebração dos 15 anos do nosso
centro de compras.

Carlos Alfredo, embaixador do Brasil
em Lima, e Wander Luis, no Peru

zz
Vice-presidente do Conselho Regional
de Contabilidade de Minas Gerais, Rosa
Maria Barros ministrou palestra na Unipac, valendo pelo Dia do Bacharel em Ciências Contábeis.
zz
Pode até não parecer, mas este é o último final de semana do outono-inverno. E
o primeiro da primavera-verão.
zz
O 6º Encontro nos Tempos da Ppzura
será dia 28, na Casa do Rotariano. A partir
das 19h, aos ritmos musicais dos anos 60,
70 e 80.
zz
Hoje tem show humorístico de Sô Zé. Às
20h, no Centro Cultural Usiminas. Detalhes: 3822.3031.
zz
Ainda dá tempo de visitar, hoje, na Estação Memória, no Centro, a exposição
“Ipatinga em Fotos”. São mais de 200 imagens.
zz
O Grupo Se Toque anuncia para o dia 20
de outubro o seu 4º Almoço Italiano Beneficente. Das 11h30 às 15h, na Associação
dos Aposentados, no Bom Retiro.
zz
Num encontro com a classe contabilista, a Prefeitura de Ipatinga apresenta hoje
o novo Sistema de Nota Fiscal Eletrônica.
Que será adotado pelo município a partir
do dia 1º de outubro.

Circus

Cosme e Ulícias Pinheiro no AEC
A Prefeitura de Ipatinga promove
hoje e amanhã, em parceria com o Conselho Municipal Antidrogas de Ipatinga,
mais um evento de caráter público, visando debater situações e buscar propostas de políticas públicas aplicadas
na comunidade. Às 18h30, no plenário
da Câmara Municipal de Ipatinga, acontece a abertura da 3ª Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas de Ipatinga. O tema central, “Políticas sobre
drogas: avanços, desafios e perspectivas”, será tratado pelo neurologista e
psiquiatra Lucas Magalhães.

zz
Drogas como cocaína e crack podem
causar doenças pulmonares detectáveis
por exames radiológicos. Dizem os médicos paulistas.
zz
Afrânio Costa está em Munique. E admirado com tanta beleza e a organização
daquelas bandas europeias da Alemanha.
zz
Hoje, 16h, no Vila Celeste, acontece a
inauguração da sede do Museu Vivo. Que
reúne centenas de peças de Ipatinga, desde os tempos de distrito de Fabriciano.
zz
Amanhã, 20h, tem cardápio português
no clube Ipaminas. O chef Veiros vai preparar o Bacalhau à Templários. Ingressos:
8757. 0771.

Não há arte patriótica nem ciência patriótica.
As duas, tal como tudo o que é bom e elevado,
pertencem ao mundo inteiro e não podem
progredir a não ser pela livre
ação recíproca de todos os
contemporâneos e tendo sempre
em conta aquilo que nos resta
e aquilo que conhecemos do
passado.

Zé Maria, Luciano Araújo e Celestino

Árvores
Ricardo Alexandre e Fernanda, OAB

Sede e PM

Bruno Freire e Marcy Oliveira no
baile empresarial da Aciati-CDL

Emanuel Franco

Alexandre/Divulgação

Ilícitas

zz
Colegas da imprensa dão conta de que
faleceu em Valadares o destacado advogado Ivaldo Armando Tassis. Que Deus
conforte o irmão Ivanor Tassis e toda família enlutada.
zz
João Carlos e toda a equipe da Leva Renault anunciam que os carros que forem
adquiridos por pessoas jurídicas (com
CNPJ) recebem descontos especiais. Confiram.

No salão de festas Garota de Ipanema,
no Iguaçu (próximo à Hyundai), tem hoje
a Sensation Circus. Com Marcos & Luan,
Marco & Diego, Voz do Brasil, banda 12/8
e intervenções com Circo Fooll.

Um amigo de Coronel Fabriciano, entendido no assunto, comentava numa
mesa de bar que o índice de “problemas”
no trânsito despencou na vizinha cidade.
E tudo graças a uma antiga receita introduzida por Ipatinga no Vale do Aço: o controle eletrônico do trânsito. Além da instalação de radares nos pontos mais movimentados e de maior perigo aos transeuntes e motoristas, Coronel Fabriciano
também criou a Guarda Municipal, outro
instrumento que presta um auxílio grandioso na manutenção da ordem viária.
Sem contar as campanhas permanentes
envolvendo a comunidade e uma atenção
mais rigorosa da Polícia Militar de Trânsito. Como se vê, para “educar” motoristas, manter a ordem e, principalmente,
preservar vidas no trânsito nas médias e
grandes cidades, o controle eletrônico de
trânsito, aliado a outros instrumentos, é
mais que necessário. E em Ipatinga não
é diferente. É o que acham os motoristas
conscientes e a população de bem.

Hoje, a partir das 14h, a Associação
de Moradores do Vila Celeste inaugura
seu escritório, ao lado do bar do Roberto, na praça principal. O local também
servirá como base de apoio da Polícia
Militar. Paralelamente a essa excelente ação da atual diretoria em favor daquela comunidade, também terá música ao vivo, jogos e brincadeiras na praça. Tudo gratuito.

Que Ipatinga é uma cidade amplamente verde e arborizada não se discute. Mas
a administração municipal tem a plena
consciência de que esse patrimônio natural tem que ser preservado, cuidado e até
ampliado. Afinal, isso é vida. E, aproveitando o Dia da Árvore, hoje tem uma série de atividades neste sentido. Às 8h30,
próximo do Parque Ipanema, tem blitz
educativa em parceria com a Polícia Ambiental. Às 9h, plantio de mudas na praça
do Vila Celeste. Às 13h30, um abraço simbólico no Ficus tombado pelo patrimônio
no bairro Cariru. E às 15h, distribuição de
mudas na Praça 1º de Maio.

